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PROGRAMA DE APOIO Á INTEGRACIÓN DO ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECIAIS  (PIUNE)             Curso 2019-2020 
 
Co obxecto de poder facilitar os servizos e recursos específicos para estudantes con discapacidade cos que 
conta a Universidade de Vigo, precisamos dispoñer dos datos das persoas que necesiten e/ou soliciten 
apoio para a súa integración na vida universitaria.  
 
DATOS PERSOAIS 

Apelidos e Nome: ____________________________________________________N.I.F.: ___________ 

Enderezo: ___________________________________Código postal: ______ Data de nacemento: ______ 

Localidade e Provincia: ______________________Teléfono: _________  E-mail: ___________________ 

Tipo de discapacidade: (motriz, visual, auditiva, psíquica,...): _____________________________________ 

Indícanos o tipo de axuda que precisa (técnica, material, psicopedagóxica, outras...): 

_____________________________________________________________________________________ 

Pola presente, autorizo á Universidade de Vigo a poñerse en contacto comigo para informarme de posibles 
accións encamiñadas a facilitarme a integración na vida universitaria. 
 

DATOS ACADÉMICOS 

Titulación: ___________________________________ Curso: ________  

Centro:_________________________Campus ___________ Sinatura: 

 
 
NOTA: 
Unha vez cuberto o impreso, debe ser enviado á Vicerreitoría de Extensión Universitaria por correo 
ordinario a:  
 
Edificio Miralles, Campus Lagoas-Marcosende, Vigo. Telf: 986 813817 e 986 813587 .  
Enderezo electrónico: vicext@uvigo.es  
Páx. web:  http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/ 
 
De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección das 
persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 
5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a 
responsabilidade da Universidade de Vigo, coa finalidade de xestionar a tramitación deste procedemento. 
 
Información básica sobre a protección dos seus datos 
Responsable: Universidade de Vigo 
Finalidade: xestionar o PROGRAMA DE APOIO Á INTEGRACIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIAIS  (PIUNE) 
Lexitimación: L.O.U.  
Cesións: Non se prevén  
Dereitos: as persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no 
seu caso, portabilidade dos datos. 
Procedencia da información: da propia persoa interesada ou a súa representación legal. 
Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos  

 
       Grazas pola túa colaboración. 
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